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DROMEN WAT 
JE WORDEN 

WIL...



 

Programma Kinderboekenweekfeest 6 t/m 17 oktober 2021 

‘Dromen over worden wat je wil’ 

 
Gedurende de tien dagen van de landelijke Kinderboekenweek een gratis feestprogramma voor de 

kinderen in de wijk vol activiteiten in het kader van het thema: ‘Dromen wat je worden wil . . .’ 

 

Woensdag 6 oktober schoolplein obs het Zand, Louis Armstrongboulevard 52 

12.30-14.00 uur Kinderboekenmarkt met tweedehands kinderboeken en diverse activiteiten 

 

Woensdag 6 oktober Bouwspeeltuin Voorn, Akkrumerraklaan 31 

14.00 – 16.00 uur Opening Kinderboekenweekfeest met verschillende activiteiten 

 

Woensdag 6 oktober Steede Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 

15.30 – 17.00 uur Loop mee met een dierverzorger  

Kom verzorgen, voeren, oogsten en schoonmaken en leer zo van alles over dit interessante beroep. 

Er zijn 6 plekken. Opgeven kan vanaf maandag 4 oktober via de website: 

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/ 

 

Donderdag 7 oktober Buurtcentrum Het Zand, Pauwoogvlinder 20 

15.30 – 16.00 uur Muziek/theaterles 2-4 jaar  Marianne van Houten 

Wat doet een bakker? Luister maar naar het liedje en doe maar mee! We kunnen ook chauffeur 

worden, dan rijden we in een bus, stap je in of zit je achter het stuur. Op muzikale en theatrale wijze 

gaan we spelenderwijs aan de slag met het boekenweekthema. 

16.00 – 16.30 uur Muziek/theaterles 5-7 jaar  Marianne van Houten 

Wat kun je allemaal worden en ken je daar een liedje van? Je kunt ook een beroep uitbeelden, dan 

proberen wij het te raden! Op muzikale en theatrale wijze gaan we aan de slag met het 

boekenweekthema. 

 

Vrijdag 8 oktober gymzaal Het Zand, Pauwoogvlinder 20 

15.30 – 16.30 uur Wordt een sporter en sport mee 4-6 jaar SportUtrecht/Casper de Bruijn 

 

Zaterdag 9 oktober Bouwspeeltuin Voorn, Akkrumerraklaan 31 

14.00 – 16.00 uur Wunderle’s Uitvindersatelier Wunderle 

 

Zondag 10 oktober met Petje af Utrecht naar de bibliotheek 

Met Petje af Utrecht  bezoeken wij de bibliotheek op het Neude in Utrecht. Petje af organiseert het 

gehele schooljaar activiteiten voor kinderen van 10-14 jaar oud op zondag tussen 11.00 en 15.00u 

in Leidsche Rijn. Aanmelden via utrecht@petjeaf.nl om kennis te maken met Petje af Utrecht. We 

hebben nog een aantal plekken beschikbaar.  

 

Zondag 10 oktober Bouwspeeltuin Voorn, Akkrumerraklaan 31 

15.00 uur voorstelling De Mopperwolk 2-7 jaar Marianne van Houten 

Ik werk op de boerderij. Daar zorg ik zorg voor de dieren en werk ik op het land. Ik ben een boerin! 

In mijn voorstelling de ‘De Mopperwolk’ kun je van alles worden. Misschien wordt jij wel een 

varkentje of een helpende hand. Ik ben benieuwd! 

 

Maandag 11 oktober Buurtcentrum Het Zand, Pauwoogvlinder 20 

15.30 – 16.00 uur Theatrale voorleessessie 2-4 jaar  Marianne van Houten 

16.00 – 16.30 uur Theatrale voorleessessie 5-7 jaar  Marianne van Houten 

Marianne leest voor uit een boekje dat aansluit op het kinderboekenweekthema. Soms stappen we 

uit het verhaal en spelen we de scène. En wat wil jij worden? Kunnen we dat samen ook uitbeelden? 

 

Dinsdag 12 oktober Buurtcentrum Het Zand, Pauwoogvlinder 20 

15.30 – 16.30 uur Kokkerellen met KERS 

Kook mee in het appelmoesfabriekje met appeltjes uit de buurt. 

 

Woensdag 13 oktober Bouwspeeltuin Voorn, Akkrumerraklaan 31 

14.00 – 16.uur Maak je droomservies met DOCK 

 

Woensdag 13 oktober Steede Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 

15.30 – 17.00 uur Loop mee met een dierverzorger  

Kom verzorgen, voeren, oogsten en schoonmaken en leer zo van alles over dit interessante beroep. 

Er zijn 6 plekken. Opgeven kan vanaf maandag 4 oktober via de website: 

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/ 

 

Donderdag 14 oktober Buurtcentrum Het Zand, Pauwoogvlinder 20 

15.30 – 16.30 uur Maak je droomservies bij DOCK 

 

Vrijdag 15 oktober Gymzaal Verlengde Houtrakgracht 598 

15.45 – 16.45 uur Circusles voor 6-9 jaar bij Circus DIEDOM 

Altijd al Jongleur of Acrobaat willen worden?  Sluit dan deze vrijdag aan bij de circuslessen van 

Circus DIEDOM, dé circusschool van Utrecht. Balanceren op het slappe koord, de grote houten bal 

of de eenwieler. Jongleren met doekjes, ballen, kegels of de diabolo. Acrobatiek in de trapeze of de 

spectaculaire tissue. Circus DIEDOM kiest voor het aanleren van klassieke circustechnieken, verrijkt 

met dans, mime en theater. Neem je gymkleding mee en oefen voor circusartiest! 

Opgeven bij: Info@diedom.nl 0617171500. Er zijn 10 plekken! 

 

Zaterdag 16 oktober Bouwspeeltuin Voorn, Akkrumerraklaan 31 

14.00 – 16.00 uur Druktechniek: worden wat ik wil! Wunderle 

 

Zondag 17 oktober Bouwspeeltuin Voorn, Akkrumerraklaan 31 

14.00 – 16.00 uur Feestelijke afsluiting met Professor Loep en Muziek 

 

Zwerfboekenstation 

Tijdens de openingstijden van Steede Hoge Woerd, dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur, 

kunnen kinderen die een boek uitgelezen hebben dit komen ruilen in het zwerfboekenstation wat 

op het erf staat. Adres: Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern 

 
Het gratis programma vindt plaats op verschillende plekken in de wijk .Let hier goed op!  

Vooraf aanmelden is alleen nodig voor het programma van Steede Hoge Woerd, Circus 

Diedom en Petje af.  

Programma ovb van wijzigingen. 

Info: WWW.BREDESCHOOLUTRECHT.NL/HET-ZAND/KINDERBOEKENWEEKFEEST 
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